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95.821_5
Onderwerp Aantal bijlagen

Sportpark Staddijk-Noord nieuwbouw 2
clubaccornÍnodatie

Geacht Bestuur,

oI> 19 juni 1-995 gaf uw bestuur opdracht tot het bouwen van een clubhuis
met kleedaccommodatie aan van Lee BouwÍnaatschappij BV te Veghel "

Conform de afspraken, volgend uit de verplaatsing van de hcnkbalafdeling
van uw verenigingÍ van Sportpark Winkelsteeg naar Sportpark Staddijk,
zullen heL merendeel van de hiermede gepaard gaande kosten voor rekening
van de Gemeent,e Nijmegen zíjn-

op basis van de bijgesloten totaal kostenopstelling van 9 juni 1995 van
de afdeling Bouwkunde van de dienst Volkshuisvesting & Milieu zijn de
volgende afspraken gemaakt:
- Het totaal bouwbudget bedraagt f 925.000,--
- Hierop worden de door de gemeente de voorge-

financierde en nog te maken kosten in mindering
gebracht voor:
" constructeur f 8.225, - -

" aansluitkost,en G, W en E f 5.334,50
. aansluitkosten riolering f L.L75, - -
. onÈwerp, voorbereiding en

aanbesteding Í a2.7-02,--
. directievoering en beperkt,

toezicht í 24 "351,88
. dug-outs (betonbakken) f 23.735, - -

(zie brief 95.2760 d.d.
27 -02-l_99s)

- Totaal in mindering f 74.923,39
- Totaal netto bouwbudgeL f 750.076,62

(NB de leges bouwvergunning ad f 7.495, -- dienen
rechtstreeks door uw vereniging te worden voldaan).
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Gemeente Nijmegen

Dienst Ruimteli.lke en Economische Ontwikkeling

AÍdeling Algemeno Zaken

Vervolgvel

1

Aan u werd op 8 december 1993 een voorschoÈ
verstrekÈ ten behoeve van eventueel Èe maken
archit,ectenkosten
De t,ot,aal netto vergoedingensom bedraagÈ
Àfgerond
(alle genoemde bedragen zijn inclusief BTlÍ) .

f s0.000, -- -/-
Í_700_.93s_,6"
f 700.000. --

Bovengenoemde bedrag zal in zeven maandelijkse termijnen van e1k
f 100.000,-- worden overgemaakÈ op uw (giro-)rekening 90L172 t,en name
van Penningmeester SV Hazenkamp, F.M. v.d. Heijden, MeijhorÉE 2937,
6537 HÀ Nijmegen.

De eerste termijnstorting za1 per l-5 juli L995 plaatsvinden.
De 2e L/m 7e termijn zullen per 15e van elke daarop volgende maand ter
beschikking komen.

Naar verlvachÈing za1 in oktober 1995 de Raad van de Gemeente Nijmegen
het besluit nemen tot verstrekking van een lening grooÈ Í i-OO.OOO,-- aan
uw vereniging.
Dit bedrag za:-- Èe zijner tijd met de laatste termijnbetaling worden
verrekend.

In afwachting van uw akkoordbevinding met het vorenstaande wens ik u,
mede naÍnens de Bouwcommi6sie Heratructurering Sportvelden, een voorsipoe-
dige bouwperiode toe met a1s eindresultaat een clubaccommodatie die aan
aI uw verenigingsverwachtingen za1 voldoen.

5iendelijke groeÈen,
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Dienst Volkshuisvesting en Milieu

Clubhuis DE }{AZENKAM

KOSTENOPSTELLING

Afdeling Bouwkunde sectie Planontwikkeling

SPORTPARK STADDIJK NOORDP

9 .6 . 1995

Bouwk.werk incl. installaties *

Constructeur

Aansluitkosten G,W, en E.

Aansluitkosten riolering

Ontwerp/voorbereiding/ aanbestedin g

Directievoeringibeperkt toezicht

Adviseur installaties

Onvoorzien

Dug outs betonbakken

Subtotaal

Leges bouwvergunning

Totaal

615.000,00

7.000,00

4.540,00

1.000,00

10.300,00

20.725,00

16.983,93

20.200,00

in eigen beheer club

722.625,W

8.225,00

5.334,50

1.175,00

12.102,50

24.35i,88

19.956,12

23.735,00

695.748,93 817.505,00

7.495,W

825.000,00

Gebaseerd op bestek , nota van inlichtingen en tekeningen incl. gespecificeerde lijst van de

dienst VM met bezuinigingen, incl. funderingswijzigrng tek. Croes, incl. metselwérk

dugouts met2 deuren en kozijnen. (levering stalen span§es door de club).
exclusief aanbrengen en leveren stalen dakplaten dugouts
exclusief bestratingen en terrassen

exclusief inrichtingen zoals keuken, bar, koeling etc.

P. Nillesen VM/BK/P+M

Ilestand: I{AZKAMP. WPD !-
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